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ONKORMANYZATI HÍREK
A Hírmondó előző számának m egjelenne -2oo3 június- 

óta a képviselő testület 3 alkalommal ülésezett. A május végi 
testületi ülésen Varga istvánné családgondozó számolt be a 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről. Ezt 
a tevékenységet értékelte a testület szeptemberben tartott 
ülésén.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat azon családokon 
próbál segíteni, akik anyagi és szociális problémával küz
denek.

A segítő formái: információ nyújtás, konzultáció, hivata
los ügyek intézése, tanácsadás, segítő beszélgetés, kérelmek 
továbbítása a szociális bizottság felé.

A szolgálat ügyfélfogadási ideje kedd délelőtt 11-12 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban van.

A képviselő testület -mint minden évben kötelező jel
leggel megtárgyalta és elfogadta az előző évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót. A takarékos gazdál
kodásnak köszönhetően intézményeink működése fenn
tartása nem okozott nehézséget.

Az elmúlt évben sikerült felújítani a Polgármesteri Hivatal 
épületét, melyhez pályázati támogatásokból is tudtunk pénz
forrást szerezni. A múlt évben fejeződött be az általános 
iskola épületének karbantartása, a homlokzat felújításával.

Az általános iskola igazgatója minden évben beszámol az 
iskola munkájáról. így történt ez ez év júliusában is. Az 
általános iskolában jó munka folyik, a diákok tanulmányi 
versenyeken, továbbtanulás esetén is megállják helyüket.

Az általános iskola aulája a nyár folyamán elkészült, 
átadásra a tanévnyitó ünnepség keretében megtörtént.

Szeptemberi ülésen az óvoda vezetője számolt be az 
óvoda munkájáról. A megfelelő oktató-nevelő munkához a 
feltételek biztosítottak voltak, kisebb értékű eszközbe
szerzések is történtek.

Az önkormányzat pályázatot adott be a sportöltöző mel
letti WC bővítésére, reméljük, hogy az igényelt támogatást 
megkapjuk.

Szeptember hónapban falugyűlést tartottunk a kultúrház 
udvarán lévő szennyvízátemelő szaghatásának megszün
tetésével kapcsolatban.

A szakemberek keresik annak lehetőségét, hogy a lakossá
got minél kevésbé zavarja az átemelőből kiáramló szag. Az 
önkormányzat élősövénnyel veszi körbe az építményt, hogy 
az esztétikai kép is javuljon.

Gondozatlan sírok 
felszámolása a temetőben

- 2oo4 január l-ig rendezni lehet -

Az Önkormányzat az elmúlt években mindig nagy 
figyelmet fordított a temetőre. Próbálta szépíteni, gondoz
ni. Igaz, feladat mindig van és lesz a jövőben is! •

Az idei évben elkészült a tárolóhely a régi koszorúk, 
elszáradt virágok számára. Két új kutat sikerült elhe
lyeztetni, így már a "kis temetőben" szintén van kút. 
Reményeink szerint sikerül majd felújítani a halottas házat 
és az utat.

Mindezen feladatok és tervek mellett egy nagyon fontos 
kérdést kell rendeznünk: a GONDOZATLAN SÍROK 
KÉRDÉSÉT. Még a nyár folyamán Nagy László kol
légámmal felmértük a temetőt, feltérképeztük - a látszólag 
- évek óta gondozatlan sírokat. Kimutatásunk szerint ezek 
megváltása lejárt. A hozzátartozóknak ismét meg kell vál
tani ezeket.

2oo4 tavaszán a gondozatlan, meg nem váltott sírhe
lyeket, az önkormányzat felszámolja! Ezúton is kérek min
denkit, hogy az érintett hozzátartozók tegyék meg.a szük
séges lépéseket, jelentkezzenek a polgármesteri hivatal
ban.

Felmérésünk alapján a következő sírokat számoljuk fel. 
amennyiben nem jelentkezik hozzátartozó:

Kistemető: /bejárati ajtótól jobbra/ Horváth Jánosáé, 
Horváth István, Őri Mihály, Gősi András, Szekeres István, 
Szűcs Istvánná, Halász Józsefné, Horváth István, Csöndör 
János. /a bejárati ajtótól jobbra/ Újvári János

A főbejárati ajtótól jobbra: Beleczky Banclika, V ág i 
Imre, Radakovics, Szalay Ferencné, Csapó Olga Mária. 
Túri László, Hegedűs Jánosné, Szekeres Jánosné, Szilbek 
Márton síremléke mellett Gősi, Vénesz Józsefné, Major 
Pál, .Németh János, Kovács Lászlóné, Sándor József. 
Németh László, Nagy Mária, Halász János, Milus Bélámé. 
Major Pál, Halász Józsefné, Dr. Győry István, Kalmár 
Gézáné, Eőry Bálint, Nagy Jánosné, Szekeres Józsefné, 
Malkovics Gyula, Bácsi Péter,

A főbejárati kaputól balra: Szabó József és - Józsefné. 
Zsida Józsefné, Papp Kcirolyné, Horváth Ferenc és Pintér 
Dezső között, Bancsó György és Horváth János között.

Ezen kívül a síremlék és kereszt nélküli gondozatlan 
sírhelyek is felszámolásra kerülnek.



Dr. Gémest György ünnepi köszöntője

Diákok lufikkal

Elkészült 
az aula

Átadás 2oo3. augusztus 3o-án

2oo2. augusztusában székely bará
taink jártak nálunk. Egy kultúrházi 
beszélgetés során vetődött fel: szükség 
lenne egy iskolai zsibongóra Enesén, 
hisz 25o diák jár hozzánk és a 
szünetekben csak a szűk folyosókon 
tudnak tartózkodni a gyerekek. Az 
aulához a székelyek adták volna a 
faanyagot.

Több hónap telt el az ötlet meg
születése után, több vázlat is született - 
végül a végleges terv: mégis tégla
épületet szeretnénk1 Először a Jövőház 
Alapítványhoz nyújtottunk be pályáza
tot -a kuratórium, értékelve az ötletet 
támogatta elképzelésünket és biztosí
tott a téglát és a Baumit anyagokat. 
Második lépésként a Megyei Terület- 
fejlesztési Tanács CÉDE pályázatán 
díjazták az aula építési ötletét és 4,2 
millió forintot nyertünk. A 22 millió 
forintos összberuházású épület a 
megadott határidőre elkészült.

Az átadó ünnepséget augusztus 3o- 
ra terveztük és évnyitóval kötöttük 
egybe. Az ünnepségen beszédet mon
dott Dr. Gémesi György MDF-s 
országgyűlési képviselő, akinek orosz
lánrésze volt a jövőház Alapítványnál 
elnyert támogatás megszerzésében. Az 
aula átadó ünnepségéhez az évnyitó 
szolgáltatott nagyszerű hátteret, a 
diákok szép versekkel tették emlé
kezetessé ezt az augusztus végi szom
batot. Külön színesítette a rendezvényt 
több száz lufi égnek eresztése.

A szalag átvágása után mind a 
diákok, mind a szülők megnézték az 
aulát. Reményeink szerint a több célra 
alkalmas épületet használni tudják 
majd az Enesei Zenei Nyár vendégei, a 
nagyobb lélegzetvételű közösségi ren
dezvényeket szinté lehet e falak között 
tartani.

A falak már állnak

ENESEI ZENEI NYÁR - 2001

Mesterházy József 
polgármester

Az elm últ évekhez hasonlóan idén is 
szeretnék beszám olni az Enesei Zenei 
Nyárról, pénzügyi mérlegről.

2oo3-ban, immár a nyolc éves hagy
om ánynak m egfelelően a T óth  A ladár 
Z eneisko la növendékei vo ltak  a ven
dégeink.

Szállásadóink összbevétele 444.ooo,- 
forint volt, összesen 555 vendégéjszakát 
tö ltö ttek  el nálunk. A té tiek  - ők az 
iskolában voltak elszállásolva - 25o ven
dégéjszakára voltak vendégeink.

A T óth  A ladár Z ene isko la  után a 
községnek  közel egy m illió  forin t 
/998.ooo,- Ft/ bevétele szárm azott, ebből a 
direkt kiadás 465.ooo forint.

A M üncheni Szakíőiskola több mi 
lo o  fővel képviseltette magát, idí 
hatodik alkalommal. 847 vendégéjszak 
val szám olhattunk, a szállásadók bevéti 
m egközelítette az egymillió forintot.! 
m ásik  ném et csoport 335 vendégéjszak 
tö ltö tt el, 5o9.ooo forintos szállása 
bevétel mellett.

A községnek terem bérlet cím 
1.4oo.ooo forintot, étkezésre 1.6o,5! 
forintot fizettünk be. A befolyt ossz 
beépült a község költségvetéseibe.

Az Enesei Zenei Nyár jövőre -2o« 
ben- is folytatódik!

Mesterházy Józ:
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Együtt szórakozott a falu
A 14. Falunap is jó l sikerült. B izonyí

totta ezt az is, hogy a m eghívott vendégek 
pontosak voltak, s ami a legfontosabb a 
falu lakói egyre többen m egjelentek egy- 
egy m űsor m egtek in tésére. A sokféle 
műsorból válogathatott a falu apraja-nagy- 
ja. Az Ö nkorm ányzat m ár hónapokkal 
előbb megkötötte a szerződést a m űvé
szekkel, a műsorok vezetőivel. A Falunap 
előtt pedig kom oly szervező munkával 
biztosították, hogy m inden a helyén 
legyen, rend és tisztaság várja az ünnep
lőket. Ebben a munkában is sokan segítet
tek, amit a Falunapon is m egköszöntünk.

Kellemes, szép idő volt. Pontosan 
érkeztek vendégeink, a program ok vezetői 
ügyeltek az időpontok betartására. Az 
ökumenikus istentiszteletet az evangélikus 
templomban tartottuk. A focipályán  a 
gyerekek boldogan vették birtokukba az 
óriáscsúszdát. A fiatalság pedig két pályán 
harcolt a szép kupáért, am it a Bősick 
vihettek magukkal.

A Kultúrház udvarán a Borostyán kórus 
sok szép dallal szórakoztatta a vendégeket, 
majd a citerások m űsorát hallgathattuk 
meg. Polgármester úr köszöntötte a ven
dégeket.

A délelőtti programok után finom ebéd 
várta a falunap résztvevőit.

Gyarmati Zsuzsa fazekas agyagozásra 
vára a gyerekeket. Bertáné - Éva - pedig 
arcokat festett - a legsikeresebbeket a kö
zönség díjazta.

A 25 éves Téti Fúvószenekar bővítette 
m űsorát, hiszen a három éve m űködő 
m azsoretteknek "fújta" a talpalávalót. S 
akinek felm ent a vérnyom ása a sátrakban 
látható drága cukorkák és já tékok  láttán, 
azok azt is megmérethették. Egyszóval 
zajlott az élet, egyik műsor a m ásik után.

Groove Hause műsora után Polgárm es
ter úr átadta a sportdíjakat.

Ezt követte M árió a harmonikás, majd a 
Bakelit. Nagyon örültünk, hogy az éneke
sek, zenészek műsorára már szinte kinn 
volt az egész falu és a rajongók a szom 
szédos falvakból. Öröm volt látni, ahogy 
kicsi és felnőtt együtt énekelt a m űvé
szekkel. Őszintén "csápok" a középko
rosztály, s ha tejben-vajban nem is, de 
pezsgőben fürödtünk a 14. falunapon.

Köszönjük, hogy velünk együtt szóra
kozott!

"FA."

Magyar Polgármester Válogatott-Enese
4 : 2

Augusztus utolsó szom batján láttuk vendégül a M agyar Polgármester Válogatottat. 
Kellemes délutáni napsütésben szépszámú néző előtt kezdődött az összecsapás. A több 
helyzetet kialakító V álogatott m egérdem elten szerezte meg a győzelmet, főleg gyors és 
fiatal játékosainak köszönhetően.

Az idei évben a Parlam enti válogatott is vendégünk volt. ő ellenük szintén 4:2 arány
ban vesztettünk. Lényeg a já ték  volt!

Legjobb
adófizetők
2oo3-ban

A falunapon folytattuk a pár évvel 
ezelő tt m egkezdett hagyom ányt: a 
délelőtt folyam án -más egyéb prog
ram ok m ellett- kulturális műsorral 
em lékeztünk augusztus 2o-ról, Szent 
István királyról.

A kulturális műsor keretében közsé
günk legjobb adófizetőit is köszöntöt
tük. A H írm ondó hasábjain szintén 
m egköszönjük munkájukat és további 
sikereket kívánunk.

Az egyéni vállalkozók közül a leg
több adót befizetők

Szlovacsek Imre, Kiss Tibor, 
Stoiber János, Görcs Zoltánná, Máté 
Jenőné

A cégek közül:
ALTERRA Kft., Fehértó és Vidéke 

Takarékszövetkezet, WESTEL 900 
Kft, Bödő Kft, KACO Hungary Kft.

B ősieké a kupa
Az idei falunapon ismét megren

deztük a Falunapi Kupát. Két csoport
ban hat együttes mérkőzött meg a ser
legért. Ö t enesei csapat m ellett a 
hatodik a m eghívott bősi csapat volt. 
A csoporte lsők  küzdöttek meg az 
elsőségért, melyet nagy csatában -hét
m éteresekkel- a bősiek nyertek. 
F ogadkozásukat betartották, hisz 
2oo3-ban  hazavitték  a serleget. 
Októberben az eneseiek játszanak egy 
bősi tornán. Rem éljük hasonló siker
rel, m int bősi barátaink a falunapon.

Enese és a Magyar Polgármester 
válogatott a mérkőzés előtt
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Egy hét a mesés Alpokban

Szombat hajnalban indulunk, magunk 
után hagyva a még sötét alvó országot. 
Bécset elkerülve már láthatók a hatalmas 
hegycsúcsok. Négy órányi utazás után rövid 
pihenőt tartva Mozart városát Salzburgot 
látogatjuk meg. A városban gyönyörű nap
sütéses idő fogad bennünket /szinte mindig 
szeles, esős idő fogadja az ide látogatókat/. 
A fellegvár a kézművesek utcája, a dóm és 
a belváros felejthetetlen élményt nyújt. Az 
igazi capuccinót és kávét mindenkinek meg 
kell kóstolnia.

Utunkat München irányába folytatjuk. A 
bajor főváros előtt letérünk az autópályáról 
Bad Tölz irányába. A kellemes fürdővárost 
elérve déli irányba fordultunk, és festői 
tájon hamarosan elérjük a hegyi folyók fel- 
duzzasztott tengerszemét. A csodás látvány 
után utunk egy keskeny hegyi úton halad 
tovább. M egérkezünk G arm isch-Parten- 
kirchen városkába, ami egykor téli olimpiai 
színhely volt, je lenleg is rendszeresen 
zajlanak téli sportversenyek. Szállás
helyünk innen 5 kilom éterre Grainau 
íalucskában van. A tengerszinttől itt is ezer 
méterre vagyunk. A hosszú utazás fáradal
mait a szálloda úszómedencéjében pihenjük 
ki. Másnap gyönyörű napsütésre ébredünk, 
az erkélyen kinézve háromezer méter magas 
hegyek tekintenek ránk. Útnak indulunk a 
2964 méter magas Zugspitz csúcshoz, mely 
Németország legmagasabb pontja. A hegy 
lábánál hatalmas tó terül el, ez az Eibsee. 
Partján szállodák, strand, éttermek sorakoz
nak. Drótkötél pályán kabinos lifttel pár 
perc alatt a hegy tetejére érünk. A látvány és 
az érzés kim ondhatatlan. Lenézve a

környező faluk, városok miniatűr képe 
tárul elénk, tiszta időben Münchenig is 
ellátni. A hegycsúcs déli oldalán auszt
riai faluk tűnnek fel. Június 29-én még 
mindig hóval borított hegycsúcsok és 
gleccserek láthatók. Elindulunk lefelé a 
lifttel, a szintkülönbség hirtelen vál
tozása próbára tesz bennünket. A tópar
ti étteremben megebédelünk. Hétfőn 
reggel úti célunk München. A világ
várost elhagyva kb. 2o kilom éterre 
m egérkezünk Dachauba. A hírhedt 
kisváros haláltáboráról nevezetes, mely 
1934 és 1944 között működött. Végig 
járni a tábort lehangoló élmény. A 
városkában m inden nyugodt és 
csendes. V isszatérve M ünchenbe a 
belváros közelében parkolunk le. A 
városháza épülete világhírű építmény, 
megtekintése után a belváros neve
zetességeit tekintjük meg. Érdemes 
megnézni az olimpiai falut és a BMV 
múzeumát is. Az Alpok lábához vis

szatérve megpihenünk. Következő napunk a 
pihenés jegyében telik. Egész nap úszunk, 
szaunázunk, befekszünk a szoláriumba, bil- 
liárdozunk. Felkészülünk a szerdai hosszú 
útra. Olaszországba indulunk Innsbruckon 
keresztül. Az út alagutakkal, viaduktokkal 
teli a 16 %-os lejtő félelmetes. A Brenner 
hágón keresztül Olaszországba érkezünk. 
Ez a táj Tirol legszebb része.

A hatalmas hegyek között a művelésre 
alkalmas területeken szőlő és alma ter
mesztés folyik. Hamarosan elérjük Bolzano 
városát, mely igazi tiroli hangulatot áraszt. 
Az árkádos sétáló utcák alatt rengeteg kis 
üzlet található. A főtéren megpihenünk, 
hamvas hideg sörrel oltjuk szomjunkat. 
Elindulunk Meranoba, ahol libegővei 
visznek fel minket a várost körülvevő 
hegy tetejére. A nevezetességek meg
tekintése után betérünk egy igazi olasz 
pizzériába, ahol magyar szóval fogad
nak bennünket. Az eredeti olasz pizza 
ízét élvezzük. Késő este értünk újra 
Németországba. Másnap a romantika 
útvonalán autózunk. Elindulva Füssen 
városától m egtekintjük II. Ludwig 
kastélyait. Tovább haladva ezen az 
úton mindenütt várak, gyönyörű temp
lomok láthatók. Egészen Landsbergig 
utazunk, itt m egnézzük a belváros 
impozáns épületeit. Legérdekesebb az 
úgynevezett Mamathurm. Ez egy kis 
torony a folyóparton. A domb tetején a 
megmaradt várkaput csodáljuk meg. A 
visszafelé vezető úton még betérünk a 
hegyek közé megtekinteni a Linderhof- 
i kastélyt. Ritkán lát az ember ilyen

kicicomázott termeket. Minden aranyozott, 
a falak, a tükrök, az asztalok. A kastély előtlj 
hatalmas tó szökőkúttal, ami szintén arany
ozott. M ár csak egy napunk van. Garmisch- 
Partenkirchenbe sétálunk át. Hatalmas] 
hegyek veszik körül a várost. A belváros teli 
festett házakkal, minden az igazi bajon 
hangulatot idézi. Egy-két ajándéktárgy 
vásárlása után visszatérünk a szállodába.

Reggel korán indulunk hazafelé, jókora 
kerülővel. Insbruckon keresztük az osztrák! 
A lpok hegyi útjain autózunk. Ausztria 
csodálatos magas hegyeit /3797m / is 
megtekintve haladunk egy 5 kilométernél is 
hosszabb alagúton át. Következő állomá-l 
sunk egy nemzeti park, ahol az út 2.5oo| 
méter magasan halad. Körülöttünk 3-4 ezer; 
méter magas hófedte hegycsúcsok. Az út 
melyen megyünk félelmetes, havas a felhők} 
velünk egy magasságban vannak, látni nem 
nagyon lehet. A. hágó*, való á'kelás utáni 
ham arosan m egérkezünk Bad-Gasteinbe.j 
Hatalmas vízesés fogad bennünket e festői 
helyen. Itt a főút véget ér, csak vasúti úton] 
/gépkocsikat is felteszik a vonatra/ lehelj 
átkelni a hegyen Villach /Olaszország/! 
irányába. Salzburg felé indulunk hazai 
Végig autópályán haladunk, éjjel érkezünk 
M agyarországra. Mindig jó  érzés hazatérni,) 
bármilyen csodálatos helyen is jártunk. Aki 
teheti mindenképpen nézze meg az Alpok) 
gyönyörű hegyeit, mi sohasem felejtjük el. I

Horváth András] 
Győri tííj
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Hírek a polgárőrségről
A polgárőrség 2oo2. decemberi mega

lakulása óta 5o fő körüli létszámmal végzi el 
vállalt feladatát. Az eddigi gyakorlat szerint a 
szolgálatban lévő járőr munkáját nem 
ellenőrizzük, mert bízunk abban hogy aki 
önként vállalja az éjszakai szolgálatot, azt teljes 
becsülettel el is végzi. Apróbb botlások, hibák 
előfordultak, s ezek előbb vagy utóbb nyil- 

j vánosságra is kerültek. Felmerültek hibák,
I hiányosságok a szolgálat szervezés kapcsán is, 

több alkalommal elmaradt a vezénylés kidolgo
zása, illetve a tagság kiértesítése. Mindezek 
kiküszöbölésére szervezeti változások mellett 
döntött a vezetőség. Négy csoportra osztottuk a 
tagságot, s ezek irányítására a következő 
személyeket kértük fel: Buga Tamást, Kelemen 
Róbertét, Nagy Györgyöt, és Óminger Tamást. 
A csoport vezetői maguk szervezik pro
gramjukat, így elértük azt hogy átláthatóbbá 
vált a beosztás, és annak megvalósítása ellen
őrzött lett. A szolgálatban részt vesz a tejes 
tagság, -természetesen a vezetés is- de a fent 

j közölt létszámadat is világossá teszi, minden 
napra nem jut járőr szolgálati duplázás nélkül. 
Néhány kivételtől eltekintve minden egyes 
emberre havi egy alkalommal számítunk, ami 

j nem olyan teher amit egy felnőtt ember kön- 
j nyedén ki nem bírna. Kérem ezért a falu 

lakosságát hogy mind az aktív, mind a nyugdí
jas korú polgárok jelentkezzenek e kiemelten 
közérdekű feladatra!

A nyár folyamán megtartottuk az első pol

gárőr napot. A program 9 órakor kezdődött. 
Előadásokat hallhattunk a rendőrség, a 
határőrség és a katasztrófa védelem szakem
bereitől.

Megtisztelte rendezvényünket a megyei pol
gárőr parancsnok, GangI András valamint 
Mesterházy József polgármester úr is. Délben a 
Kelemen család által főzött, fantasztikus ízűre 
sikeredett csülkös babgulyással mulattuk el 
éhségünket. A délutáni attrakció a festék 
lövészet volt. Nagy sikert aratott a résztvevők 
körében, ahol egyforma értékű harcos lehetett 
gyermek és felnőtt egyaránt. Este Rugli Béla 
zenéjével szórakozhatott, aki vette a fáradtsá
got és kijött az óvoda mögötti csodás 
helyszínre.

Sajnálattal állapítottuk meg mi szervezők, 
hogy valami nagy bakot lőttünk, mert a remélt 
résztvevő létszám töredéke tisztelt meg ben
nünket. Kiemelten fontos feladat ennek okának 
földerítése hogy a következő alkalommal 
annak végén a siker tudatában hajthassuk 
párnára a fejü.d.ei.

Vagyontárgyaink, életünk, s minden 
értékünk védelme egyre fontosabb feladata, de 
nem csak éjjel van szükség javaink védelmére. 
Fontos hogy nappal is egymás házát területét 
figyelve megakadályozzuk az egyre szemte
lenebb betörők ténykedését!

Figyeljük a postást amikor a nyugdíjat 
hozza! Észre kell venni ha idegen autó mozog 
az utcában, ha gyanús kereskedők vasgyűjtők

mozognak a faluban. Mindent be kell zárni!
Nagyon sok autó parkol kint a házak előtt 

éjszakánként. Ezek mind alkalmak arra hogy 
megtörténjen az amit nem szeretnénk. A pol
gárőrök szolgálata nem gátolja meg a betörést, 
csak a lehetőségét csökkenti! Az igazi sikerhez 
mindenkire szükség van s nappal talán legjob
ban az itthon tartózkodó idősebb emberek 
szemfülességére. A polgárőrség állandóan be
kapcsolt telefonjának száma: o6/3o/6571573. 
Fia gond van, vagy akár rosszul érzi magát és 
nincs a közelben senki és segíthetünk, 
HÍVJANAK!

Ma már egy marok telefon 3-7ooo, forintért 
beszerezhető. Néhány ezer forintért kártyával 
ellátható, így a mozgásképtelen emberek is 
könnyen riaszthatják szeretteiket vagy akár 
minket a polgárőröket. A telefonok besz
erzésében szívesen SEGÍTÜNK!

S AMI MÉG FONTOS! Egyre jobban ter
jednek a könnyű és nehéz drogok, kábítószerek 
egyaránt! Sajnos, álliberális hírességeink közül 
is sokan támogatják némely kábítószerek 
szabad használatát! Ne higgyünk nekik és 
figyeljük környezetünket, gyermekeinket, mert 
szokásaik megváltozása, tanulmányi ered
ményeik romlása utalhat e szerek használatára. 
A kábító szerek használói nehezen szabadulnak 
rabságukból, így legtöbbször ez terjedését a 
tragédiák szaporodása jelzi legjobban!

Böcskei György

A keresztények feladata Jézus 
keresztjének  jegyében

Nincs még egy vallás a világon, mely egy 
olyan jellel állna ki lényegi tanítását hirdetni, 
mint a kereszténység, ami a nevében hordozza 
a halál jelét és fennen hirdeti annak magasz
tosságát. Valóban a szégyen fája volt egykor a 
kereszt, a megaláztatás és kínos haláltusának 
eszköze, amit Krisztus Urunk az Élet 
győzedelmes jelévé változtatott át.

Jézus Krisztusról úgy beszélünk mint 
MEGVALTOról, aki megváltotta a világot, és 
ez így teológiailag teljesen igaz, de ugyanakkor 
benne kell hogy érezzük a MEGVÁLTÓ 
szóban azt a tartalmat is. hogy Jézus abban az 
értelemben Megváltó, hogy tudnillik megvál
toztatta ennek a világnak az addigi rendjét. 
Másként fordult a világ kereke az Ő eljövetele 
előtt, és másként fordul az Ő élete, halála és 
feltámadása által. Gyökeresen másként fordul. 
Persze, nem automatikusan, hanem csakis azok 
által, akik megértették tanítását és erejüket, mi 
több egész életüket latba vetették azért, hogy 
csatlakozva Jézushoz ők is fordítsanak a világ 
kerekén.

Mi változott meg gyökeresen? -kérdezhet
nénk.

Ha a világot két részre osztjuk, két nagy

táborra: egyik oldalon a gyengék, másik 
oldalon az erősek, akkor azt kell mondanunk, 
hogy a Jézus Krisztusi kort az jellemezte, hogy 
az ERŐSEK elnyomták, a náluknál 
gyengébbeket, uralkodtak rajtuk, leigázták 
őket, rabszolgává tették őket... fézus Krisztus 
eljövetelével és tanításával azt a felelősséget 
rakta az erősek vállára, amit Pál apostol így 
fogalmazott meg:

"Nekünk erőseknek az a kötelességünk, 
hogy elhordozzuk a gyengék gyengeségeit..." 
vagyis az ERŐSEK FALADATA Krisztus óta 
az, hogy a GYENGÉKET védjék, oltalmazzák, 
felemeljék, gondozzák...

Egyszerűbben fogalmazva: Jézus óta az 
ERŐSZAKOT fel kell hogy váltsa az IRGA
LOM, a bosszút a megbocsátás, a haragot a 
szelídség, a gyűlöletet a szeretet.

Most. ahogy így belegondolunk láthatjuk, 
hogy micsoda ENERGIÁRA van szüksége az 
embernek arra, hogy ezt a változást végbevigye 
akárcsak a maga kis világában. Nem csoda, 
hogy Jézus Krisztus is megfeszült, és belehalt 
ebbe a sorsfordító munkába. De, tanítványait 
sem ringatta illúziókban, mert azt mondta 
nekik: Ha így tettek a zöldellő ággal, miként

bánnak majd a száraz gallyakkal???
Vagy egy másik alkalommal: Nevemért 

majd gyűlölnek titeket, és hazudozva minden 
rosszat fognak rátok...

Viszont biztatót is mondott nekik: De ne 
aggódjatok, mert nevetek föl lesz írva a 
Menyben. Megy: aki mindvégig kitart, az 
üdvözül...

Szóval Krisztus Urunk belehalt abba. hogy 
megváltotta, megváltoztatta a világ rendjét. És 
mi keresztények arra vállalkozunk, hogy az Ő 
erejében bízva, mi is meg változtassuk a vilá
got. Na. nem az egész nagy világot, csak annak 
egy kis részét, melyben élünk, melyben mi 
határozhatjuk meg a dolgok menetét. 
Szeretnénk Krisztus erejével hatni azokra az 
emberekre akik között élünk, akiket reánk 
bízott az Isten.

Ha erősnek érezzük magunkat, akkor észre 
kell vennünk a nálunknál gyengébbeket, és 
megpróbálni rajtuk segíteni, hogy így a 
KERESZT győzelmét elterjesszük a földön, s 
így szenteljük meg azt a kis világot, melyben 
élünk, mozgunk és létezünk...

Gyökér Gyula rom. katolikus plébános
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Tisztelt Olvasó!
Az új tanévet 232 tanulóval kezdtük. Sajnos érezhetően csökken a 

gyermekek létszáma, hiszen 14 elsős kisdiákunk van, továbbá a 
környező falvakból is csak 9-en érkeztek az ötödik évfolyamra. A felső 
tagozat minden évfolyamán 2-2 osztályban tanulnak a tanulók.

Az iskola fő célkitűzései között első helyet foglal el ez évben is az 
életkornak és ez egyéni képességeknek megfelelően fejleszteni az 
alapkészségeket, valamint a személyiség formálása. A tanulóktól 
elvárjuk, hogy kellő szorgalommal tanuljanak és a házirend szabályai 
szerint viselkedjenek.

A házirendből kivonatot készítettünk, melyet minden tanuló üzenő 
füzetén keresztül eljuttattunk a szülőkhöz, amit aláírásukkal igazolva 
tudomásul is vettek és elfogadtak.

A tanulási és a magatartási problémák kezelésére szeretnénk a 
szülők együttműködését kérni, hogy jöjjenek el egy több alkalomra 
kiterjedő programra, melyet egy iskolánktól független szakember 
vezet. Ezen a szülők és nevelők megvitatnák az egyes tanulók tanulási 
és magatartási problémáit, s talán mindkét fél hasznos segítséget is 
kapna ezek kezelésére. Ezen programsorozat időpontjáról a tanulókon 
keresztül tájékoztatót kapnak a szülők. Kérem, jöjjenek el a ren
dezvényre.

A tanévkezdésre az iskola tárgyi lehetőségei terén jelentős 
előrelépés történt, hisz hihetetlen gyorsasággal a nyár során elkészült 
a közel 240 m2 alapterületű aula, mely a tanulók rossz időbeni 
mozgáslehetőségét valamint a közösségi rendezvények színterét szol
gálja. Köszönjük a közreműködők fáradozását, munkáját!

A számítástechnika oktatásának feltételei is javultak az újonnan 
berendezett második számítástechnikai szaktanteremmel. Ide az 
ajándékba kapott gépek mellé 3 új gépet is beszereztünk, valamit a 
bútorzatot az erre a célra leadott központi támogatásból és az iskolai 
alapítványból. Az alapítvány bevételét a személyi jövedelemadó 1 bo
ából származó felajánlás 430.000 Ft-tal növelte. Köszönjük a támo
gatásukat!

Anyagi támogatást kaptunk még a néptánc és zeneoktatás segít
ségére 70.000 Ft-ot, a színjátszó szakkör működtetésére szintén 70.000 
Ft-ot, a német- és a népdaléneklés versenyeihez 30.000 illetve 20.000 
Ft-ot Tschurl Károlytól, továbbá egy digitális fényképezőgéppel lepte 
meg még az iskolát szeptember hónapban. Neki is köszönjük a jelen
tős támogatást.

A korábbi években kialakított programjaink többségét ebben a 
tanévben is szeretnénk folytatni. Változás esetleg az alsósok családi 
nap rendezvényében lesz, továbbá a hagyományos kerékpáros 
táborozás helyet egy álló tábor szervezésében gondolkodunk, melynek 
helyszíne a Bakony hegységben lenne.

Lehetőség nyílna egy külföldi iskolák közötti kapcsolat 
kialakítására, de erről később fogom Önöket tájékoztatni.

A tanév rendje a következőképpen alakul:
Az első félév január 23-ig tart.
Az utolsó tanítási nap 2004. június 15.
Az őszi szünet ideje: október 20-22-ig 
A téli szünet december 22-től január 2-ig tart 
A tavaszi szünet ideje: április 8-tól április 13-ig 
A 8. osztályosok továbbtanulási jelentkezésének határideje 

február 13-a.
Köszönettel tartozók még azoknak a szülőknek, akik a nyár során] 

bármi módon segítették céljaink megvalósítást. Bízom abban, hogy aj 
szülőkkel kialakult jó kapcsolat ebben a tanévben is élni fog.

Köszönöm, hogy elolvasta az iskola életéről szóló rövid beszá
molót. Mindenkit szívesen látok egy személyes látogatásra is az új 
aulában munkanapokon 16 óráig.

Enese, 2003. szept.18.1 
Ferencit Irnréné 

igazgató |

Óvodai Hírek
Kedves Olvasók! Sajnos a legutóbbi újság

ból lemaradt az óvodáról szóló cikk /technika 
ördöge közbe szólt/. Utólag szeretném 
megköszönni a szülők segítségét, akik a gyer
meknapon anyagilag és munkájukkal segít
ségünkre voltak.

Elbúcsúztattuk a családi nap alkalmából 
Kocsis Nándorné óvó nénit, aki 37 év munka 
után nyugdíjba vonult.

14 volt nagycsoportosunk kezdte meg tanul
mányait az enesei iskola első osztályába, kíván
juk nekik, hogy sikerekben legyen részük, a 
szülőknek pedig, hogy sok örömük legyen 
gyermekeikben.

A 2oo3/2oo4-es nevelési évet 6o beíratott 
gyermekkel kezdtük. 22 nagycsoportos, 16 
középsősünk van, a kiscsoport létszáma pedig 
hétről hétre gyarapodik.

Sajnos Vilma óvó néni helyére nem került új 
óvónő, így három csoportban 5 óvónő és 3 
dajka dolgozik. Heti egy alkalommal továbbra 
is logopédus foglalkozik a beszédhibás gyer
mekekkel. Októbertől kezdődik a népha
gyományőrző csoport és a külön tornások 
foglalkozása. Eddig ingyenesek voltak ezek a 
foglalkozások, most havi 2oo,- Ft-ot fizetnek a

Nagy öröm számunkra, hogy 
2ooo november óta húzódó 
óvodai alapítványt végre elfo
gadták, mint közhasznú ala
pítványt.

Az első adakozónk Tschurl 
Károly volt, a Zeneműhelyen 
keresztül 47.5oo,- Ft-ot adott az 
alapítványnak furulya vásárlás
ra. A gyerekek a népha
gyományőrzés keretében, és a 
nagycsoportban ismerkedhetnek Óriás fa árnyékában

szülők, nem az oktatásra, hanem az esetleges 
kiadásokra /néptáncosok találkozója, ovi
olimpia utazási költségek/

Újra indult a dzsesz-balett oktatás, 15 gyer
mekjelentkezett erre.

A Szülők klubjába várjuk azokat az 
anyukákat, akiknek gyermeke a 2. életévét 
betöltötte, az első foglalkozás október 27.-én 
hétfőn 16 órai kezdettel lesz itt az óvodában. 
Hétfőn csak az anyukák, gyer
mek nélkül, kedden 1 o-12 óráig 
a kisgyermekkel együtt jöhet
nek.

a furulyával, mint hangszerrel. Nagyon örültem 
a felajánlásnak, ilyen jellegű oktatás még nem 
volt, de vannak vállalkozó kedvű óvó nénik és 
megpróbálják a gyermekek körében a fűm- 
lyázás tanítását.

Remélem a későbbiekben beszámolhatok > 
gyerekek körében elért sikeres oktatásról.

Szabóné Horváth Judit 
óvodavezető
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Köszönetnyilvánítás
A Győri Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 

3o.ooo,- Ft-tal támogatta az enesei gyermekek játszóterét.
A támogatás megszerzésében köszönetét mondunk az enesei 

COOP bolt vezetőjének.
Szabotté Horváth Judit

Táboroztunk Gyömörén...

Alighogy megkaptuk a bizonyítványt, biciklire ültünk és táborozni indul
tunk Gyömörére.

Amikor haladtunk az út mentén, nagyon hosszú volt a sor, hisz 41-en 
voltunk. Két óra alatt értünk a szálláshelyünkre, amely az iskolában volt. 
Nagyon tetszett nekünk, hogy a földön, matracokon aludtunk. A Fehér Ló 

| étteremben finomabbnál-finomabb reggeliket, ebédeket, vacsorákat kap
tunk. Érdekes programokon vehettünk részt, volt esti akadályverseny, szép- 

í ségverseny, disco, kirándultunk Pápára, ahol még strandoltunk is.
Mindenkinek emlékezetes marad ez a tábor, remélem jövőre is együtt 

í nyaralhatunk az osztálytársaimmal.
Varga Zsófia 4.o.

Az aula átadása...

Augusztus utolsó hetének szombatján, délután 4 órakor az évnyitón adták 
át az iskola auláját. Nagyon örültünk neki, mivel ez nekünk gyerekeknek 
épült, és nagyon szép lett. Hasznos dolog főleg télen, mert nem kell a hideg
ben álldogálnunk, és nem kell fagyoskodnunk iskolakezdés előtt, az esőtől 

í pedig megvéd. A közel egy órás megnyitó vége felé nekünk az volt a leg
nagyobb élmény, hogy 150 db lufit engedtünk fel a levegőbe, és majdnem 
mindenki nevetett, mert pár darab elakadt a fák ágai között. Ezután a szülők 
és a gyerekek megtekintették a nekünk épült aulát. Mindenkinek nagyon tet
szett, és nagyon örültünk neki.

Ominger Natália 4.o.

Felsős kerékpáros táborozás

A felsős csapat reggel 8-kor Tét felé vette az irányt. Útközben megettük 
a tízórainkat egy rövid pihenő idején, majd beérkeztünk Gyömörére. Az 
iskola a templom mellett egy nagy dombon állt, ahova a kerékpárjainkat úgy 
toltuk fel. Hamar eldöntöttük, hogy ki melyik teremben rendezkedjen be. 
Délután kipróbálhattuk a szövés mesterségét és kis mozgásként vízzel töltött 
lufikkal is csatáztunk. A vacsora után a fürdés következett, ami a falu 
központjában lévő épületben történt hosszú sorban állással. Elaludni a fárad
ságos nap után is csak nagy sokára tudtunk.

A második napon néhány km biciklizés után lovas kocsikra ültünk és 
vadregényes erdei úton át Sokorópátkára kirándultunk egy lovas-farmra. Itt 
egész nap elszórakoztunk az állatokkal és a szabadtéri játékokkal. Késő 
délután egy gyalogtúrára is sor került, fent a hegyek között, majd befe
jezésként még kerékpárra ültünk és a szálláshelyünkre kerekeztünk. 
Fáradságos nap volt. de kellemesen telt.

A harmadik napon vonattal utaztunk Pápára, ahol a Kékfestő Múzeumot 
néztük meg, sétáltunk a szép parkban és az egész délutánt a strandon töltöt
tük.

Elérkezett az utolsó nap is, melyre nagyon nehezen keltünk fel az előző 
esti disco után. Kajárpécre kerekeztünk, ahol a program gyöngyfűzés volt. 
Nagyon szép dolgokat készítettünk és az ebédet is itt ettük meg. A hazafelé 
út hosszúnak tűnt. mert nagyon nagy volt a forróság.

Jól éreztük magunkat, fáradtan, de élményekkel tele érkeztünk haza az 
esti órákban.

Csillag Tamás; Hittner Kármen; Boruzs Szilvia

Kedves Felnőttek! 
Figyelem!

A Polgármesteri Hivatal támogatásával október hónapban 
"Szabadidő klub" indul az érdeklődő nők és férfiak számára a 
Kultúrházban.

Cél: Töltsük el hasznosan a szabadidőt! Tanuljunk egymástól! 
Működtessük a fantáziánkat, alkossunk hasznos és szép dolgokat!

A "Szabadidő klub" a. "Kézműves klub" ága páros pénteken 17-19 
óráig

Vezetője: Szabóné Horváth Judit 
b. "Kézimunka klub" ága páratlan kedd 17-19 óráig 
Vezetője: Füsi Andrásné 
-tartja foglalkozásait.

a. Ha kedvet éreztek és szeretnétek megismerkedni különböző 
barkácsolási, festési technikákkal, gyertek el a "Kézműves klub
ba" ! Első alkalommal csak megbeszélés lesz, október 2o-án hétfőn 
18 órakor a Kultúrházban. Addig is jelentkezni lehet személyesen 
vagy telefonon /363-loI óvoda/ Szabóné Horváth Juditnál.

b. A "Kézimunka klub" első foglalkozása október 7-én kedden lesz. 
A klub kiemelt kézimunka területe az idén a Foltvarrás /Patch 
work/. Ezen kívül természetesen lehet horgolni, kötni, hímezni, 
gobelint készíteni, makramézni, szőni, gépi hímzés' készíteni, 
kinek-kinek érdeklődési köre szerint. A Muonoz barmikor lehet 
csatlakozni. Együtt könnyebb, érdekesebb. A hasonló érdeklődési 
kör összetart bennünket, jobbá teszi ezt a szétesőben lévő világot. 
Örülhetünk egymás munkadarabjainak, megmutathatjuk saját 
alkotásainkat.
A legelső foglalkozásra érdemes elhozni a legszebb kézi

munkákat, legötletesebb barkácsmunkákat.
Mindkét klubba szeretettel várjuk az érdeklődőket. Reméljük, 

hogy hasznos és kellemes időtöltés lesz mindannyiunk számára.
Szabóné Homíth Judit 

Füsi Anclrásné

Felpécen is van ám szamaras!
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Hej Balaton. Balaton!
2oo3. augusztus végén t ( | J K  fögi inunki'lielyem a 

balatonszemesi üdülőjébe beutalói szereznem.
A kellemes út megtétele t)| ^  (Wva görbültünk be
az üdülő kapuján, ahol uin|j^ra tizenhárom évvel ezelőtt 
jártunk. Sok érdekes do|g0( ittu n k . M  akko1 még fiatal 
fenyők az égig nőttek, ,k gyönyörű rózsák viszont 
ugyanúgy illatoztak, min! régen. Az ellátás is nagyon jó  
volt! Soha nem tudtuk elfogyasztani a gusztusosán tálalt 
ennivalót. Újdonságnak számított még a füredi kemping
ből odatelepített sátortábor látványa is. A kellemes 
üdülésünknek volt egy enesei vonatkozása is. Itt 
találkoztunk Merkó Tiborral és a családjával. A hét végét 
ők is itt töltötték. Örömmel üdvözöltük egymást. 
Elhelyezkedésünk után természetesen kíváncsian men
tünk le a vízpartra, ahol furcsa látvány fogadon bennün
ket. Amerre a szem ellátott, a bokáig érő vízben 
embereket láttunk sétálni. Fura látvány volt- Utoljára 
1923-ban volt hasonló a helyzet. Akkor 6 cin v° h  a V1Z" 
magasság a "O" ponthoz viszonyítva. Üdülésünk alatt ez 
a szám valamivel magasabb volt /kb. 12 cm/

A mellékelt grafikon szerint a Balatoni vízmérce a "O" 
/nulla/ pontja lo3, 41 m-re van a Balti tenger szintje 
felett!

Persze ezek a vízmélységek átlag é r té k e k , mert a 
hajók útvonalában a mélységek ennél jóval nagyobbak.

Az apadás ez idáig mesterséges módon nem állítható 
meg. Bár a magyar tengert húsz állandó es harminc 
időleges vízforrás táplálja, a víz szintjei mégis az 
esőzések tudják döntően emelni. Szárazság esetén akár 
napi egy centimétert is apadhat a Balaton.

A tó apadása algásodást okozhat. A nyálkos anyag az

egészségre nem ártalmas, ám esztétikailag megkérdő
jelezhető. Áradás után aztán ez a kellemetlen jelenség 
megszűnik.

M eglepődve tapasztaltuk, hogy a víz viszonylag tiszti 
volt. Szomorú látvány volt viszont a partmenti nádasol 
víz nélküli vegetálása, és a Sió-csatorna növényekkel 
benőtt medre. Amennyiben az esőzések beindulnak és ai 
említett vízforrások újból funkcionálnak, a féltett magyai 
tenger remélhetőleg újból visszanyeri eredeti vízma
gasságát és szépségét. Talán nem lesz szükség a Rába 
vízére a megfelelő vízszint eléréséhez. Ez a romantikus 
folyó follyon csak ott ahol eddig csordogált/m int az idén 
nyáron is/ ha netán magas vízállásával néha ijesztgette is 
a mellette lévő településeket.

Gősi Sándoi

A BALATON ÉVES ÁTLAG VÍZÁLLÁSAI
1920-2002 .
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